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BESTYRELSESMØDE: Nr.3 2016, GORM 

TID:  Mandag d. 31/10 2015 kl. 19-22  

STED:  Vesterbyvej 43, Ødsted – Hos Peter 

 

DELTAGERE: Peter, Bjarke, Stig, Pernille, Merete, Steen, KK, Jørgen, Ole. 

AFBUD: Bente 

REFERENT: Ole 

 

 

DAGSORDEN/ REFERAT 

 

 

ACTION 

1. Sportident 

 

Forlag til artikel på hjemmesiden (med rettelser fra mødet): 

 

SportIdent  

OK Gorm anskaffer SportIdent (SI) udstyr til tidtagning sidst på året. OK Snab og Kolding 

Orienteringsklub har allerede anskaffet udstyr, og en del træningsløb i trekantsamarbejdet i 

vintersæsonen vil blive afviklet med SI udstyr – her vil der kunne lånes SI-brik.  

Bestyrelsen er i gang med at søge tilskud til anskaffelsen, der vil løbe op i ca. 70.000 kr. I forbindelse 

med klubbens indkøb vil det også være muligt for OK Gorms medlemmer at anskaffe brikker med 

storkøbsrabat. Priserne skal tages med forbehold, men de blive naturligvis lavere end normalt.  

Brikkerne bestilles ved at sende en mail til olebinder@hotmail.com senest d. 24. november. 

Der kan bestilles 2 forskellige typer brikker:  

SI-Card 9  ca. 290  kr, Max.  50 poster, Hastighed 115 ms, 5 års garanti. Dette er klubbens anbefaling. 

SIAC      ca. 490 kr, Max. 128 poster, Hastighed 60 ms, 2 års garanti, Mulighed for berøringsfri funktion, 

Lys, og lyd, Farver: orange, blå, grøn og sort   

Klubben anskaffer SI-Card 9 til udlån iflg. politikken for udlån af brikker, kompas og pandelamper. 

 

Se evt. yderligere info på  www.sportident.dk eller www.sportident.de  

.--------------------------------- 

 

Ansøgning til Vejle kommunes Folkeoplysningsudvalg – Udviklingspuljen forventes indsendt inden 

mødet.  (Er indsendt) 

 

      

Ole 

mailto:olebinder@hotmail.com
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2. Budget for 2017 

 

Herunder udskiftning på kassererposten. 

 

 

 

Peter kontakter snarest mulige afløsere. 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Jellingløbet vil gerne købe 14 gode klapborde, så vi ikke skal ud at leje, når vi afholder Jellingløbet. 

Koster ca. 300 kr. stk .(Bente) 

 

 

Hærvejsløbet budgettes til et overskud på 15.000 kr. Der forventes dobbelt så mange cyklister til start i 

år, hvor der var 450. Hærvejsløbes evalueres ved et møde d. 18/11. 

 

 

Nyt punkt på budgettet: udgift til eliteudøvere 

 

 

Peter 

3. Status på WOC2020 

 

Der er aftalt overskudsdeling ¼ til hver af OK Gorm, SNAB, KOK og FROS/Melfar 

 

Klubberne er sikret en repræsentant i styregruppen for WOC 2020 

 

 

Ole og Peter 

4. T-shirts 

 

- OK GORM løbe-T-shirt – Er udskudt til efter sæsonstart i foråret. 

 

Trænertøj: 

 

Det er tid til at forsyne trænerne med nyt trænertøj. Det bør være klar INDEN sæsonstart. 

 

 

Pernille / Merete 

5. Vigtige datoer 

 

Klubfest d. 18/11 

 

Juleafslutning: Tirsdag d.  13/12 kl. 19:00 

 

Næste møde i forretningsudvalget: Onsdag d. 11/1  

 

2017:  

Forberedelse af generalforsamling?   

Der er bestyrelsesmøde onsdag d. 25/1 på 19:00 på Abrahamsens Gård 
 

På valg til generalforsamling er: 

Merete, Jørgen, Bjarke, Bente, Peter. 

 

OK Gorms generalforsamling er onsdag d. 22/2  - 1. bestyrelsesmøde 6/3 

JfS Prisuddelingsfest 17:15 + Generalforsamling 19:00 er onsdag d. 15. marts 
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6. Politik for udlån af brikker, kompasser og pandelamper 

 

Udkast til   (mangler afsnit om pandelamper) 

POLITIK FOR UDLÅN AF BRIKKER OG KOMPASSER  - OK GORM 

 

BRIKKER: 

 

UNGDOMSLØBERE  TIL OG MED 20 ÅR: 

Nye løbere kan låne brik den første sæson. Den enkelte ungdomsløber er selv ansvarlig for at have sin brik med til 

træning og til åbne løb. 

Skulle brikken bort komme afregnes med 250 kr. 

 

VOKSNE FRA 21 ÅR: 

Træning arrangeret af Gorm (eks. tirsdage):  

Klubbens brikker stilles til rådighed – nye medlemmer har fortrinsret. Det forventes, at medemmer efter den 

første sæson anskaffer egen brik. 

 

Træningsløb arrangeret af andre klubber (eks. lørdagstræning): 

Hvis ikke man ønsker at købe egen brik, kan man leje hos arrangør i det omfang  arrangøren har brikker nok. 

 

Åbne løb hvor der tilmeldes via O-Service: 

Hvis ikke man ønsker at købe egen brik, kan man leje hos arrangør. 

 

KOMPAS: 

Klubben har et antal kompasser, der kan lånes af: 

-  ungdomsløbere op til 12 år 

-  nye medlemmer i den første sæson. 

 

ADMINISTRATION af klubbens brikker og kompasser: 

Den ansvarlige for tirsdagstræningen kontrollerer at klubbens brikker og kompasser er afleveret. 

 

Gældende pr. 1. december 2016 

 

Politik for lån af pandelamper.  
Klubben har et antal pandelamper (10 stk) som er beregnet til udlån til de, der gerne vil prøve om natløb, 

er noget for dem. 

 

Lamperne kan forud reserveres efter først til mølle princippet på Gorm Event. 

 

Lamperne udlånes for den enkelte træningsaften og afleveres igen samme aften. 

 

Ved nattræninger uden for Jelling Skov, men arrangeret af OK Gorm er det aftenens træningsansvarlige, 

der sørger for at lamper bliver udleveret og bragt tilbage på Abrahamsens Gård efter træningen. 

Ved nattræninger arrangeret af OK Snab aftaler træningsudvalget, hvem der medbringer bestilte lamper 

og får dem bragt tilbage til Abrahamsens Gård. 

Jeg synes medlemmerne skal have lov til at låne lampen i en periode. Det er rart at have lampen 

klar og kan løbe, når man ankommer til natløb i en fremmed skov. Samt man er afhængig af at 

finde træningsudvalget både før og efter løbet. (Bente) 
Hvis man som natløbsnybegynder ønsker at afprøve dem til en serie af natløbskonkurrencer – f.eks 3 

Night Champ løb i nov., 4 Natravneløb i okt-nov eller andre tidsbegrænsede serier, kan lån af lampe til 

deltagelse for defineret periode aftales. 

 

Har man først bestemt sig for at natløb er en aktivitet man tilbageværende vil være mere eller mindre 

aktiv i, må man anskaffe sin egen lampe. 
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Når lamperne afleveres efter endt træning vil de være genopladet til næste træning (kk) 

 

(Politikken er selvstændigt dokument) 

 

Forslag til anskaffelser:  

- Klubdragter – evt. webshop  (Ikke aktuelt p.t., da Karl Kristian har en del på lager.) 

 

 

  

7. Fokus: Rekruttering og fastholdelse af ungdomsløbere 

 

- Har Merete et indspark her? -  

- Skoleorientering (KK) – har udsendt orientering til bestyrelsen via mail 26.10.  

- Steen orienterer om tiltag for de yngste løbere. 

 

Der afholdes klubmesterskaber for -10 og -12 d. 5/11 

Steen trapper ned i TVO for at fokusere mere på vores egne unge. 

Igen til vinter vil der være familieorientering – et antal gange og gerne i kombination med 

træningsløb (der f.eks. muligt d. 11/2 

Måske løb i ”børnekarrusel” mellem flere klubber. 

Ulrika besøger ungdomsudvalget. 

 

8. Orientering fra klubledermødet 

 

       Se http://sydkredsen.dk/sydkredsen/referater.html 
 

Især Børn- og Ungeområdet blev debatteret. 

 

(Flemming Jørgensen fortalte at OK SNAB er villig til at være arrangør for et to dages KUM, men 

det skal ske i samarbejde med 3-4 andre klubber. Datoen kan godt forblive i primo november. Hvis 

datoen bibeholdes i november er der også mere tid til at arrangere KUM 2017. 

 

Opfordring til at klubberne tager hjem og vurderer om de vil være arrangør af KUM 2017, alternativt 

om de vil indgå i samarbejde med OK SNAB om 2-dages KUM.  

 

Klubbernes holdning til ovenstående må meget gerne sendes på mail til 

terkel.knudsen@middelfart.dk, der tager videre aktion. Deadline er fredag d. 9. december.) 

 

Terminslisten skal ændres, da løbet i Gyttegård ikke kan finde sted d. 1/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steen? 

 

 

Bente 

9. Eventuelt 

 

 

Niels Hausgaard koncert søndag d. 22/1 i Gormshallen - vi skal have lavet en 

arbejdsfordeling. 

 

Til Best. møde skal orientering fra udvalgene (læs: nye ting og tiltag)  foreligge skriftligt og 

helst på forhånd. 

Orientering fra Klubhusudvalget udsendt til bestyrelsesmedlemmer vi mail 26.10.  

 

Ide til klubaften: Slides fra DOF Motion og foreningsliv (Heidi Kristensen) 

 

Pernille: Forslag: 21+ festen/seniorfesten eller hvad vi vælger at kalde den, forslås 

genindført. Jeg har forhørt mig bredt og der er interesse for at festen igen arrangeres i 

januar.   Det synes bestyrelsen er en god idé 

 

Atrid Glans tager over efter Asta som leder af OK Gorms indsats med rengøring i 

forbindelse med Jelling Musikfestival. 

 

 

 

 

Jørgen 

 

 

 

 

 

 

 

Pernille 

 

http://sydkredsen.dk/sydkredsen/referater.html
mailto:terkel.knudsen@middelfart.dk
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10. Nyt fra udvalgene 
 

Træningsudvalget 
 

 Natløb med OK Snab er i gang. 28 tilmeldt til den første aften i Jelling Skov. Der 
var flere nye natløbere, så vi udvider med en let bane de første gange og ser 
om behovet fortsætter. Der ka som noget nyt bookes en natløbslampe til det 
enkelte natløb. 

 Vintercup programmet er klar. Gorm arrangerer 14. januar i Engelsholm og 11. 
februar i Jelling Skov. Emit som tidtagning. Engelsholm er tællende løb i 
vintercuppen. Mangler dog at finde to banelæggere. 

 Vintertræning i januar- februar bliver tirsdag i Jelling Fitness med 
styrketræning som sidst. Har endnu ikke en konkret aftale. 

 Ekstra faste poster i skoven kan opsættes i Bent og Karl Kristians del. Benyttes 
til de første træningsaftener i marts. Posterne bliver nogle af klippetængerne. 

 Træningudvalget mødes i november for at planlægge den kommende sæson. 
 

Talent- og Eliteudvalg 
 
Seneste nyt:  
TVO: Vi har udfordringer ift. at finde trænere til næste år i TVO. Udvalget arbejder på 
en løsning. Vi har pt. 3 aktive løbere fra Gorm med i TVO.  
 
TC: Der har ikke været mange løbere generelt i gruppen siden sommer, men den nye 
”bobler” ordning har fungeret godt. Nye regler og krav, gør det svært at samle en stor 
gruppe. Men der er en forhåbning om en større gruppe fra januar 2017. 
(Boblere: nyt tiltag for de 13-14 årige, som på sigt kunne tænkte sig, at komme med i 
TC. De bliver indbudt til udvalgte træninger i efteråret 2016.) OK Gorm har pt. 3 løbere 
med i TC og 1 bobler. Anette og undertegnede er stadig trænere i TC.  
 
Elite Vejle: Vi har netop fået aftalt dato for TC Syd evaluering med Ane. Det bliver 
28/11.  
Josefines støtte fra Elite Vejle bliver i år på 10.000 kr. (Årsfee til juniorlandsholder er 
på 9.000,- /klubben støtter mindst med det halve).  
Samarbejdet mellem Elite Vejle og TVO skal evalueres ift. en ny aftale mellem Team 
Danmark og Vejle kommune. Denne evaluering laves af Henning Hansen og den laves 
individuelt i de to klubber Gorm og Snab. Evalueringen er aftalt til fredag den 9. dec. i 
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tidsrummet 20.00-22.00 
Ungsenior: Steen gør her et stort arbejde for at samle/invitere ungseniorerne til 
diverse arrangementer. Det er ikke helt lykkedes endnu.  
 
Ellers ligger styregruppemøder for både TVO og TC i slutningen af året. 
Træningssamlinger for TC er planlagt for foråret 2017. TVO træningsplan udarbejdes i 
slutningen af året.  
 
Mvh. Pernille 
 
Nyt fra Skoleudvalg: Også udsendt til bestyrelsen via mail 26.10.16 
Skoleorientering: 
Alle 8 skoler i Åben Skole projektet ”Find vej i skolen er nu færdigtegnet. 
Faste poster er opsat og introduktionskurser er afviklet på: Bredsten, Gadbjerg, Øster 
Nykirke, Bredager 
 
Elkær, Givskud, Søndermarken og Ikær. Aftale om opsætning af faste poster sker 
mandag den 31.11. Introkursus afvikles med et kursus på Ikær for alle Teamledere den 
4. januar.  
 
De 8 skolekort med faste poster indtegnet er vedhæftet. 
 
Thyregod Skole har henvendt sig for at blive koblet på projektet. 
De kobles på og prisen er den samme. Vejle Kommune betaler 50% og skolen 50%. 
Møde holdt med skoleleder Gert Hougaard 26.10. og aftale er underskrevet. 
 
Andre skoleaktiviteter: 
Medvirken ved Aktivitetsuge i Tørring 
Tørring IF har fået hjælp til i et samarbejde med Tørring Skole i uge 39 (en 
aktivitetsuge), som et af tilbuddene at afvikle orienteringsløb for drengene i 4., 5. og 6. 
klasser. 
Jeg har haft møde med formand og leder af SFO og lavet forslag til baner og afvikling. 
Poul Erik var med på dagen. Stor succes og fin respons. 
.. så kortet vi har tegnet over Tørring skole og fritidsområde bliver brugt. Hedensted 
Kommunes kulturchef Frans Andersen er blevet orienteret om vores medvirken. 
 
Rådgivning til Bredsten skole for o-løb i Jelling skov den 11.10 for 9. klasse 
På forespørgsel fra lærer har jeg sendt baneforslag til 3.7 km rute med start og mål 
ved skovlegepladsen. 
Banen var den lange Find vej bane fra forårets Find vej dag. 
Samme lærer, der også underviser i Gadbjerg, har spurgt til mulighed for at benytte 
Gadbjerg-kortet. 
Den henvendelse arbejdes der med (Bent, Søren, Stig) 
 
Nyt fra Klubhusudvalg: Også udsendt til bestyrelsen via mail 26.10.16 

Klubhusudvalg - Abrahamsens Gård: 
Hylder er sat op i Materialehus og al materiel fra Snedkergården, Jelling Musikfestival er 
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flyttet. 
Vi fik et tilbud med hjem, på de reoler vi vurderede at have behov for. Noget var brugt og 
noget var nyt. 
Tilbuddet lød på 8.500 kr., hvis vi selv hentede reolerne. 
Men ved Poul Eriks mellemkomst har vi nu fået reoler fuldstændig magen til hos Søren 
Meldgård, Hørup Maskiner. Nogle stod i Poul Eriks tidligere lade, som Søren Meldgård har 
købt og noget stod i Ole Sechers store lade i Hørup, et af Meldgårds lejemål. 
I alt har vi nu fået 21,6o hyldemeter i 80 cm dybde og 12 hyldemeter i 1 m dybde. Herpå kan 
ligge rigtig meget orienteringsgrej. Dertil har vi selv fremstillet A-reoler til brædder, lægter, 
stolper. 
 
Nu forestår en sortering og placering af klubbens materiel, så det er overskueligt og så let 
tilgængeligt som muligt. 
Klubhusudvalget kommer med oplæg. 
 
Køb af brugt havetraktor 
Poul Erik har forespurgt om indkøb af brugt havetraktor med rive til at rive gårdspladsen. 
Den har vi fundet for ikke hensigtsmæssig til formålet, så selv om Poul Erik havde disponeret, 
købt og stillet den i materialehuset, har vi bedt om at den bliver fjernet. 
Jeg har en aftale med golfklubben at vi kan låne traktor og pladsrive, når vi ønsker det. En 
hurtigere og bedre løsning. 
 
Efterårsrengøringsdag. 
Afvikles lørdag den 26. november. Gøremål: de sædvanelige + flytning af materiel fra loft, 
gødningshus til nyt materialehus. Noget skal sikkert også kasseres og smides ud. 
 
Nyt fra B&UU 
Svært at få de nye løbere motiveret til at deltage i åbne løb.  Der arbejde på samarbejde 
mellem trekantklubberne om fælles træningsløb for de yngste ved klubhusene. 
Vi er obs på trænersituationen, især hos de yngste løbere er der brug for stabile og kyndige 
trænere. Flere af klubbens medlemmer er opfordret til at tage træneruddannelsen, men kun 
en er tilmeldt.. Ligeledes er trænerne blev tilbudt videreuddannelse uden held.  
Der afholdes sidste møde den 3 december, hvor vi bl.a. får besøg af Ulrika fra OK Snab, som vil 
fortælle om hendes erfaringer mht børnetræningen og  omkring at motivere nye løbere til at 
blive i sporten. 
 

Nyt fra Kort og skovudvalget: 
2016 har været præget af tegning af de 8 skolekort, hvor der også har været helt nye 
kortegnere på banen. Dorthe og Holger har tegnet Elkjær skole. I Hastrup er der nu et godt 
kort, der er stadig områder med mange rænker, og det var skønt at løbe træningsløb derude. 
Gødding blev revideret inden B-løbet, selvom det blev revideret sidste år, havde den våde 
vinter og sommer sat sit præg. Vi har fået et nyt medlem kort og skovudvalget, Flemming D. 
Andersen, som er rutineret korttegner og han har allerede været med til at revidere Gødding 
og også revideret Engelsholm inden natløbene kommer. Kort og skovudvalgsmøde bliver 15. 
November. 
 
Nyt fra arrangementsudvalget: 
2017 har vi fået 2 divisionsmatcher. Den 2. april i Hastrup – PE er stævneleder. 
I efteråret skal vi afholde løb i Gyttegård – og udvalget, skal nok finde en løsning på dato, 
sammen med Bent.  
2018 DM mellem i Højgård. KK er stævneleder og Claus L. er banelægger. 
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Klubture 2017 er lagt på hjemmesiden. Håber der bliver afsat penge til overnatning i Uslar. Vi 
kender endnu ikke prisen for at leje klubhuset. 
 
 
 

 

 

 


